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Összefoglaló: Az elemzés célja a 2019. december 12-i brit parlamenti válasz-
tások eredményeinek ismertetése és az új brit kormány előtt álló kihívások 
számbavétele. Elsőként röviden áttekinti az előrehozott választások kiírásához 
vezető utat és a kampányidőszakot. Ezt követően bemutatja az eredményeket, 
elemezve a legfontosabb fejleményeket. Végül megkísérel a jövőre nézve rele-
váns következtetéseket levonni arra vonatkozóan, hogy az új kormány, illetve a 
mögötte álló parlament milyen módon kezelheti az előző ciklus eleddig meg-
oldhatatlannak bizonyuló problémáit.

Abstract: The paper presents the results of the UK general elections held on 
December 12 and surveys the challenges that lie ahead for the new government 
and the United Kingdom. First an overview is given about the period leading up 
to the calling of early elections and the election campaign itself. This is followed 
by a presentation of the results, and an analysis of the most important ones. 
Last but not least, the paper offers some tentative conclusions concerning the 
possibilities that the new government, with the new parliament behind it, will 
have to resolve problems that have proven unsolvable until now.

ELŐZMÉNYEK

A 2019 december 12-i általános választások előzményeit legalább a 2016. 
június 23-i brexit-népszavazásig, ezen keresztül pedig az Egyesült Király-
ság 1973-as uniós csatlakozásáig, de némi költői fantáziával akár az an-

gol és a skót monarchiák 1707-es uniójáig is vissza lehet vezetni. Elemzésünk 
szempontjából azonban elegendő az elmúlt körülbelül fél év áttekintése.

Mint ismeretes, a 2016 júliusában hivatalba lépő Theresa May miniszterel-
nöknek beletört a bicskája a brexitbe. Annak ellenére, hogy hároméves kor-
mányfői időszaka alatt az Európai Unióból történő brit kilépés tervezése szinte 
teljes mértékben uralta a brit belpolitikai diskurzust, és ugyanennyire lekötötte 
a brit diplomácia erőforrásait is, a 2017-es előrehozott választások után, a Kon-
zervatív Párt abszolút többségének elvesztésével létrejött „hung parliament” 
háromszor is megbuktatta a nehéz tárgyalások eredményeként létrejött euró-
pai-brit megállapodást. Emiatt aztán May-nek a könnyeivel küszködve kellett tá-
voznia a Downing Streetről, hogy átadja a stafétát korábbi külügyminiszterének, 
Boris Johnsonnak. 

A konzervatívok újonnan megválasztott vezetője ekkor már több évtizedes hír-
névvel rendelkezett látványos gesztusai, a brit elithez képest szokatlanul harsány 
viselkedése és gyakran megkérdőjelezhető hitelességű, esetenként egyenesen 
bántó nyilatkozatai miatt. Johnson a brexit melletti kampány egyik legfontosabb 
szereplője volt. Ennek ellenére, talán meglepődve a kilépéspárti mozgósítás si-
kerén, David Cameron lemondásakor még nem vállalta a megmérettetést a 

https://www.bbc.co.uk/news/politics/eu_referendum/results
https://www.vox.com/world/2019/3/29/18285930/brexit-deal-defeated-parliament-theresa-may-third-time
https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-48395905
https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-48395905
https://www.thesun.co.uk/news/6965554/boris-johnson-controversial-comments-burka-racism/
https://www.thesun.co.uk/news/6965554/boris-johnson-controversial-comments-burka-racism/
https://www.theguardian.com/politics/2016/jun/30/boris-johnson-rules-himself-out-of-tory-leadership-race-brexit-eu-referendum
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miniszterelnöki székért. Teresa May lemondásával azonban újra megnyílt előtte 
a lehetőség, hogy a brexitpárti erők bajnokaként, ezúttal a kormány élén próbálja 
meg kivezetni az Egyesült Királyságot az EU-ból.

Gyorsan kiderült, hogy Johnson miniszterelnökként sem lesz kevésbé megosztó, 
mint korábbi pozícióiban. Ennek következtében az így is mindössze relatív kon-
zervatív többség tovább csökkent a westminsteri parlamentben: a miniszterel-
nök személye és állásfoglalásai elleni tiltakozásként több kollégája is kilépett 
vagy kizárták a konzervatív pártból (így járt például a konzervatív ikon Winston 
Churchill unokája) – egyesek át is ültek más frakcióba, mint például Philip Lee, 
aki a miniszterelnök beszéde közben sétált át az ellenzéki padsorokba. A kelle-
metlenkedő parlamentet Johnson még be is rekeszttette az uralkodóval, ezt a 
döntését azonban törvénytelennek ítélte az Egyesült Királyság Legfelsőbb Bíró-
sága, így a képviselők visszatérhettek az ülésterembe. Az európai partnerekkel 
történt újabb kötélhúzás után Boris Johnson „új” brexit-alkuját végül elfogadta a 
parlament, de ahhoz túl későn, hogy a britek 2019. október 31-ével elhagyhassák 
az EU-t. A miniszterelnök korábbi kijelentésének némiképp ellentmondva nem 
„halálozott el egy árokban” az október végi határidő elúszásakor, hanem elfo-
gadta a Donals Tusk által javasolt, és az uniós vezetők által is támogatott január 
31-i új határidőt. Egyértelművé vált viszont, hogy a brexittel kapcsolatos továb-
bi törvényhozás végigviteléhez jóval határozottabb parlamenti többségre lenne 
szükség, így Johnson végül az előrehozott választások kiírása mellett döntött, 
melyet a parlament némi huzavona után elfogadott.

A KAMPÁNY

A z Egyesült Királyságban jócskán akadnak fontos problémák, amelyekre 
az új kormánynak választ kell találnia. Ilyenek a második világháború utá-
ni Nagy-Britannia presztízstermékének számító Nemzeti Egészségügyi 

Szolgálat (National Health Service, NHS) egyre látványosabbá váló nehézségei, 
az oktatási rendszer reformja vagy éppen az előző évtized végén kezdődött gaz-
dasági világválság hatásaként elhanyagolt közlekedési és egyéb infrastruktúra 
beruházáséhsége. Különösen az NHS-szel kapcsolatban vázoltak fel grandiózus 
terveket a pártok: a tory ígéretek között szerepelt az egészségügyi költségvetés 
csaknem 40 milliárd fontos bővítése és 60 kórház építése vagy felújítása, de a 
Munkáspárt sem maradt le a képzeletbeli pénzköltésben az NHS-költségvetés 
évi átlagos 4,3%-os növelésének ígéretével.

A brexit-kérdés azonban minden más témát háttérbe szorítva dominálta a vá-
lasztási kampányt. Boris Johnson arra tett ígéretet, hogy kellő parlamenti több-
ség esetén nem csak kilépteti végre az Egyesült Királyságot az Európai Unióból 
2020. január 31-ével, de még 2020-ban végigviszi a jövőbeli európai-brit (elsősor-
ban, de nem kizárólag) kereskedelmi kapcsolatok tárgyalásait, így 2021-re véget 
érhet a kilépést követő átmeneti időszak is.

https://news.sky.com/story/ex-chancellors-and-churchills-grandson-the-21-tories-sacked-for-defying-boris-johnson-over-brexit-11801765
https://news.sky.com/story/ex-chancellors-and-churchills-grandson-the-21-tories-sacked-for-defying-boris-johnson-over-brexit-11801765
https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-49570682
https://www.theguardian.com/law/2019/sep/24/boris-johnsons-suspension-of-parliament-unlawful-supreme-court-rules-prorogue
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/oct/31/boris-johnson-31-october-brexit
https://www.parliament.uk/business/news/2019/october/mps-have-voted-for-a-early-parliamentary-general-election/
https://vote.conservatives.com/our-priorities/nhs
https://labour.org.uk/page/labours-nhs-rescue-plan/
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A konzervatívok roppant lényegre törő „Get Brexit Done” („Tegyünk pontot a Brexit 
végére”) kampányszolgenjére a Munkáspártnak nem igazán sikerült hasonlóan 
fülbemászó alternatívát találni. A pártelnök Jeremy Corbyn által ismertetett terv 
végül azt a kettős ígéretet tartalmazta, hogy vezetésével egy munkáspárti kor-
mány visszatérne az EU-hoz, hogy újratárgyalja a Theresa May és Boris Johnson ál-
tal már (többször) véglegesített megállapodást, majd ezt a sokkal jobb megál-
lapodást népszavazásra bocsátaná, mégpedig úgy, hogy a választható opciók 
között szerepelne az is, hogy az Egyesült Királyság mégse hagyja el az Európai 
Uniót. Ez a bonyolult és nehezen kommunikálható megoldás valószínűleg azért 
született, mert a munkáspárti szavazók több helyen is, elsősorban Észak-Angliában 
a brexit mellett szavaztak 2016-ban, így a párt egyszerre próbálta őket meg-
szólítani a szintén jelentős maradáspárti bázis mellett. A helyzetet csak tovább 
bonyolította, hogy míg a Munkáspárt parlamenti frakciójának jelentős része tá-
mogatta az ország EU-tagságát, Jeremy Corbyn régóta ismert volt arról, hogy 
ő maga a kilépést pártolja.

A kisebb pártok közül a Liberális Demokrata Párt szintén a brexitre építet-
te legfontosabb üzenetét. Jo Swinson és pártja ugyanis kormányra kerülésük 
esetére az ún. 50. cikk, azaz az Egyesült Királyság kilépési szándéka vissza-
vonását ígérték – mégpedig külön népszavazás nélkül. Skóciában az ottani 
kormányt is vezető Skót Nemzeti Párt (SNP) szintén brexit-ellenes retorikát al-
kalmazott, ezt azonban kiegészítette azzal is, hogy a választók felhatalmazásá-
val egy újabb függetlenségi népszavazás lehetővé tételét fogja kezdeményezni 
a brit kormánynál. A választási kampány tehát elsősorban az uniókról szólt: 
egyrészt az Európai Unióhoz való viszonyról, illetve a kilépés végrehajtásáról 
vagy visszavonásáról, másrészt a brit unióról magáról, hiszen Skóciában 
és Észak-Írországban, de kisebb mértékben Walesben is a választók a saját 
országrészük Egyesült Királyságon belüli helyéről is véleményt mondtak.

AZ EREDMÉNYEK

A 2019. december 12-én brit idő szerint este 10 órakor közzétett exit poll 
felmérések eredményei hatalmas arányú konzervatív győzelmet jósoltak. 
Ezek végül nem tükrözték teljes pontossággal a végleges eredményeket, 

de a Konzervatív párt kényelmes abszolút többségét és a Munkáspárt jelentős 
visszaesését sikerült előre jelezniük. Boris Johnson pártja az abszolút több-
séghez szükséges 326 alsóházi mandátumot jócskán túllépve, 365 képviselői 
helyet szerzett. A Munkáspárt frakciója 59 helyet veszítve 203 fősre zsugoro-
dott. A harmadik erő továbbra is a Skót Nemzeti párt maradt a brit parlament-
ben, mandátumainak számát 35-ről 48-ra növelve, azaz megszerezve a skóciai 
körzetek 80%-át. A részletes eredményeket a Guardian által készített táblázat 
segítségével közöljük (1. ábra).
 

https://www.dw.com/en/uk-election-boris-johnsons-conservatives-win-majority-as-it-happened/a-51637640
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1. ábra 

(Jelmagyarázat: Party = Párt; Seats = Szerzett mandátumok; 
Gains = Elhódított körzetek; Losses = Elveszített körzetek; 

Net = Változás a 2017-es választásokhoz képest)

A táblázatból jól látható az is, hogy a Liberális Demokraták jelentős veszte-
ségeket szenvedtek. Észak-Írországban a korábban Theresa May koalíciós 
kormányzását lehetővé tévő Demokrata Unionista Párt (Democratic Unionist 
Party, DUP) is helyeket veszített, míg az ír nacionalista Sinn Féin eggyel tud-
ta növelni mandátumai számát. Kiemelendő még, hogy Nigel Farage Brexit 
Párja egyetlen képviselőt sem delegálhat Westmisterbe. Mivel Farage-ék nem 
indítottak jelölteket olyan körzetekben, ahol konzervatív (tehát „brexitpárti”) 
győzelem született a korábbi választáson, ez azt jelenti, hogy egyetlen nem-
konzervatív körzetet sem tudtak elhódítani.  A BBC által közreadott térképek 
jól érzékeltetik a változásokat a 2017-es eredményekhez képest: különösen a 
kék (konzervatív) és a sárga (SNP) szín térnyerése szembetűnő (2. ábra).

.

 

https://www.theguardian.com/politics/ng-interactive/2019/dec/12/uk-general-election-2019-full-results-live-labour-conservatives-tories
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2. ábra 

(Jobb oldalt a 2017-es, bal oldalt a 2019-es választás eredményei az egyes kör-
zetekben győztes párt színeivel. A színek magyarázatához ld. 1. ábra)

A brit választási rendszerben, ahol kizárólag egyéni körzetekből jutnak a képvi-
selők a parlamentbe, kevésbé fontos, de az eredmények teljesebb körű ismer-
tetéséhez hozzátartozik, hogy a mandátumok számának jelentős növekedése 
vagy csökkenése gyakran egészen távoli viszonyban van az egyes pártokra le-
adott szavazatok változásával. A konzervatívok extra 66 helyéhez csak 1,2%-os 
szavazatnövekedés társult, A Liberális Demokraták pedig úgy veszítettek 10 man-
dátumot, hogy a rájuk leadott szavazatok száma 4,2%-kal növekedett. A Mun-
káspárt visszaesése (-7,8%) és az SNP erősödése (+0,8%) jobban megfeleltethe-
tő a szavazatokból szerzett részesedésüknek.

Az eredmények magyarázatában legalább annyira kézenfekvő a brexit-faktor, 
mint amennyire a brit kilépés tematizálta a választási kampányt. A Munkáspárt 
számos olyan körzetet veszített el, ahol a kilépéspárti többség úgy gondolhatta, 
rövid úton csak Boris Johnson garantálhatja, hogy az ország valóban elhagyja az 
Európai Uniót. Az eredmények tehát azt igazolják, hogy Corbynék komplikált és 
nem kimondottan realisztikus brexit terve egyáltalán nem tetszett a választók-
nak. Ezt tovább súlyosbította, hogy Corbyn kifejezetten népszerűtlen politikus-
ként vezette pártját. 

A Liberális Demokraták is mellényúltak a brexit-stratégiájukkal. Bár a kilépési 
szándék visszavonása sokkal egyértelműbb üzenet volt, mint a Munkáspárt 
által átadni próbált elképzelés, a maradáspárti választók körében nem értek 

https://www.bbc.co.uk/news/election/2019/results
https://www.bbc.co.uk/news/election/2019/results
https://www.bbc.co.uk/news/election/2019/results
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el masszív sikereket a liberálisok. Ez részben annak lehet köszönhető, hogy 
korábban sokáig egy újabb brexit-referendum mentén politizált a párt, ehhez 
képest a népszavazás nélküli EU-ban maradás nem feltétlenül tűnhetett kellően 
demokratikusnak. 

Az eredmények fényében Jeremy Corbyn és Jo Swinson is bejelentette, 
hogy lemondanak pártelnöki tisztségükről. Utóbbi a parlamenti mandátumát 
is elveszítette, ugyanis a Skót Nemzeti Párt jelöltje megelőzte a liberálisok el-
nökét dunbartonshire-i választókörzetében (igaz, hogy csak 149 szavazattal, 
illetve 0,3 százalékponttal). Ez is mutatja, hogy a Skót Nemzeti Párt stratégi-
ája, amely egyszerre utasította el a Brexitet és követelt újabb függetlenségi 
népszavazást, sikeresnek bizonyult, noha a megszerzett 48 mandátum elmarad 
a 2015-ös sikertől, amikor 56 skót választókörzet fordult sárgába. A 2016-os 
népszavazáson szintén inkább maradáspártinak bizonyult Észak-Írországban az 
eredmények továbbra is mutatják a társadalom polarizáltságát a brit unionisták 
és az ír köztársaságpártiak között, de a brexittel kapcsolatos elégedetlenség 
és az írek javára változó demográfiai viszonyoknak hozzájárulhattak ahhoz, 
hogy az utóbbiakat képviselő Sinn Féin eggyel több, míg a brit unionista 
DUP kettővel kevesebb képviselőt küldhet Westminsterbe, mint a 2017-es 
választások után.

HOGYAN TOVÁBB, EGYESÜLT KIRÁLYSÁG?

A z eredmények beérkezése közben Boris Johnson régi-új miniszterelnök 
egy Twitter-bejegyzésben a „világ legnagyszerűbb demokráciájának” ne-
vezte Nagy-Britanniát. A több, mint 47 millió regisztrált szavazó 67,3%-a 

valóban az urnákhoz járult, ami az európai országok parlamenti választásaival 
összevetve nem rossz arány. Ennek a nagyszerű demokráciának, illetve a választók 
akaratát képviselő kormánynak és konzervatív többségű parlamentnek azonban 
számos nehéz kérdést kell megoldania a választásokat követő hónapokban.

A brexithez kapcsolódóan az egyik kérdés, úgy tűnik, egyszerűsödhet: a kon-
zervatív kormánynak most már megvan ahhoz a kellő parlamenti többsége, 
hogy 2020. január 31-ével az Egyesült Királyság valóban elhagyja az Európai 
Uniót a Boris Johnson által finomhangolt kilépési megállapodás alapján. A ne-
hezebb feladat azonban csak ezután következik. Újabb kemény tárgyalások 
kellenek ugyanis az EU és a harmadik országgá váló Nagy-Britannia közötti 
viszonyrendszer pontos meghatározásához. Ez mindenekelőtt az EU–brit keres-
kedelem feltételeit jelenti, de bőven akad még tennivaló az egymás állampolgá-
rainak munkavállalásával, a már letelepedettek helyzetének jogi szabályozásá-
val, vagy éppen a biztonságpolitikai együttműködéssel kapcsolatban. Johnson 
választási kampányban tett ígérete szerint ezek a tárgyalások elég gyorsan 
lefolytathatók ahhoz, hogy 2020 végével megszűnjön az átmeneti időszak is. 
Michel Barnier, az EU brexitügyi főtárgyalója és más uniós politikusok és szakértők 

https://www.businessinsider.com/jeremy-corbyn-resigns-as-labour-party-leader-after-election-defeat-2019-12?r=US&IR=T
https://www.ft.com/content/1f1709c4-1d2f-11ea-97df-cc63de1d73f4
https://www.theguardian.com/politics/2019/dec/13/jo-swinson-lib-dems-on-course-for-grim-night
https://twitter.com/BorisJohnson/status/1205252415261421570?s=20
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is meglehetősen szkeptikusak ezzel kapcsolatban. Az EU és Kanada közötti sza-
badkereskedelmi egyezmény (amelynél azért valamivel szorosabb együttműkö-
dés a célja még a konzervatív képviselők többségének is) tárgyalásai három éven 
keresztül tartottak. 

Ha csakugyan nem sikerülne az újabb tárgyalásokat lezárni 2020 folyamán, 
és Johnson ragaszkodna az év végével történő kilépéshez, akkor újra a megálla-
podás nélküli  brexit rémképe sejlik fel. Igaz ugyan, hogy kényelmes parlamenti 
többségével a miniszterelnök nem lesz kiszolgáltatva azoknak a konzervatív pár-
ton belüli erőknek (például a European Research Group nevű csoportosulásnak), 
akik minél előbb szeretnék a kilépést, kerül, amibe kerül. Nem elképzelhetetlen, 
hogy a határidő közeledtével Johnson hajlandó lesz az átmeneti időszak meg-
hosszabbítását kérni annak érdekében, hogy megkímélje a gazdasági szereplő-
ket a no deal sokkjától. Ehhez a pártja mellett a piac támogatásával is számolhat, 
aminek illusztratív példája a font ugrásszerű erősödése a választások éjszakáján.

Bármilyen sebességgel haladnak majd a tárgyalások, a konzervatívok lehető-
séget kaptak a brit választóktól arra, hogy évekre, akár évtizedekre a saját elkép-
zeléseiknek megfelelően formálják az Egyesült Királyságot. Ebben az is segíti őket, 
hogy a Munkáspárt és kisebb mértékben a Liberális Demokraták is a saját újra-
szervezésükkel lesznek elfoglalva a közeljövőben. Előbbinek választ kell találnia 
arra, hogy képviselhető, képviselendő-e a „corbynizmus” a Corbyn-éra után, és ha 
nem (és a választási eredmények ebbe az irányba mutatnak), akkor milyen értékek 
mentén próbálja megerősíteni táborát a Munkáspárt. A liberálisoknak is szüksé-
gük lesz némi önvizsgálatra, valamint egy új vezetőre, aki új irányvonalat is szabhat 
a pártnak. Közép- és hosszútávon tehát a konzervatívoknak nem elsősorban más 
politikai erőket kell legyőzniük, hanem ki kell találniuk, milyen konkrét szakpolitikai 
elképzeléseket és hogyan kívánnak megvalósítani a brexiten túlmutatóan.

Skócia és Észak-Írország azonban súlyosan keresztbe tehet az „irányítást 
visszaszerző”, erős és önálló globális hatalom Nagy-Britannia konzervatív ide-
áljának. Nicola Sturgeon skót miniszterelnök és pártja, az SNP egyértelműen a 
skót választók felhatalmazásaként értelmezték a választási eredményeket egy 
újabb függetlenségi népszavazás előkészítésére. Míg 2014-ben a skót választók 
nem adták áldásukat a brit unió elhagyására, addig egy Tory vezetésű, az EU-n 
kívülre kerülő Egyesült Királyság sokkal kevésbé vonzó alternatíva lehet. Észak-
Írországban pedig, bár egyelőre nem látványos az erőviszonyok elmozdulása az 
ír egyesítést pártolók irányába, komoly problémákat fog okozni a Johnson által a 
kilépési megállapodásba illesztett „backstop”, amelynek értelmében egy brit szu-
verenitás alatti Észak-Írország gyakorlatilag az EU szabályozási környezetében 
maradna. Ezzel ugyan elkerülhető, hogy észak és dél között visszaálljon egy ész-
lelhető határvonal, de annál inkább létre jönne egy Észak-Írország és az Egyesült 
Királyság többi része között, ami a gyakorlati nehézségeken túl elfogadhatatlan 
lenne a Brit Monarchiához hű protestáns (unionista, loyalista) lakosság számára.

Mindenképpen elmondható, hogy a 2019. december 12-i választások után fel-
álló új parlamentben kellő többsége lesz Boris Johnson kormányának ahhoz, 
hogy magabiztosan lásson hozzá olyan problémák megoldásához, amelyeknek 

https://www.theguardian.com/politics/2019/dec/06/eu-distances-itself-boris-johnson-timetable-post-brexit-trade-deal
https://edition.cnn.com/2019/12/12/investing/pound-uk-election/index.html
https://www.snp.org/its-time-to-decide-our-own-future/
https://www.snp.org/its-time-to-decide-our-own-future/
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rendezése 2016 óta várat magára. Könnyű dolga azonban semmiképpen nem 
lesz, hiszen a brexit gyakorlati kivitelezése évtizedekre meg fogja szabni a brit 
politika kereteit, és korszakalkotó hatással lesz úgy az Egyesült Királyság gaz-
dasági és társadalmi fejlődésére, mint annak alkotmányos egységére. Hosszú 
hónapokra, de inkább évekre lesz szükségünk ahhoz, hogy kiderüljön, pontosan 
mit nyert és mit veszített Nagy-Britannia azzal, hogy a brit választók egyértelmű 
felhatalmazást adtak Konzervatív Pártnak a kormányzásra.


